ROMANIA
Judetul GALATI
COMUNA VALEA MARULUI
CONSILIUL LOCAL

Tel. :0236863444
Tel/fax : 0236863400/0336432402
valea_marului@gl.e-adm.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind: aprobarea casări autosanitarei tip Mercedes 210 KA
proprietate privată a U.A.T. Comuna Valea Mărului, județul Galați
Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul şi data înregistrării proiectului: 145/22.01.2021;
Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit în şedinţă
ordinară, în data de 29.01.2021;
Având in vedere :
-referat de aprobare a iniţiatorului ,înregistrată sub nr. 146/22.01.2021;
- raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil,
înregistrat sub nr. 147/22.01.2021;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3;
- raportul de evaluare nr. 1588 din 21.10.2020 ;
- Lista de inventariere nr. 33/07.01.2021 ;
- Referatul comisiei propunerea de casare a bunurilor de natura activelor fixe
nr. 34/07.01.2021
- procesul verbal nr. 35/07.01.2021 al comisiei de scoatere din functiune a
mijloacelor fixe ;
- procesul verbal nr. 36/07.01.2021privind constatarile si concluziile comisiei de
casare a activelor fixe ;
- prevederile Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in
active corporale, modificata si completata prin O.G. 59/1997, a H.G. 909/1997
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 si a H.G.
2139/2004 ;
- în conformitate cu art. 4, alin. (1) din Legea contabilități nr.82/1991 cu
modificările și completările ulterioare ;
- prevederile Ordinului M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii ;
- art. 7, alin. (2), din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicat cu
modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139,
ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂ ŞTE:
Art.1. Se aprobă casarea mijlocului fix ,,Autosanitară Mercedes 120 KA’’ în valoare
de 1638 lei şi scoaterea acesteia din evidenţa contabilă şi înregistrarea ca venit din
valorificarea unor bunuri rezultate din casare, aparţinând domeniului privat al
U.A.T. Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi.
Art.2.Cu aplicarea prezentei hotărâri privind casarea autosanitarei Mercedes 120
KA cu durata de funcţionare expirată şi uzata fizic si moral se încredinţează
membrii comisiei de casare numită de către ordonatorul principal de credite.
Art.3. Primarul comunei şi biroul finaciar-contabil vor asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal, prin grija secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, tuturor persoanelor interesate și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei şi pe pagina de internet :
www.primariavaleamarului.ro

Preşedinte de şedinţă,
Apreutese Iuliana

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA VALEA MARULUI
PRIMAR

Tel : 0236 863400/0236863444
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valea_marului@gl.e-adm.ro
Nr. 146/22.01.2021

REFERATUL DE APROBARE
Privind: aprobarea casări autosanitarei tip Mercedes 210 KA
proprietate privată a U.A.T. Comuna Valea Mărului, județul Galați
Având in vedere :
- raportul de evaluare nr. 1588 din 21.10.2020 ;
- Lista de inventariere nr. 33/07.01.2021 ;
- Referatul comisiei propunerea de casare a bunurilor de natura activelor fixe
nr. 34/07.01.2021
- procesul verbal nr. 35/07.01.2021 al comisiei de scoatere din functiune a
mijloacelor fixe ;
- procesul verbal nr. 36/07.01.2021privind constatarile si concluziile comisiei de
casare a activelor fixe ;
Este necesară casarea mijlocului fix ,,Autosanitară Mercedes 120 KA’’ în
valoare de 1638 lei şi scoaterea acesteia din evidenţa contabilă şi înregistrarea ca
venit din valorificarea unor bunuri rezultate din casare, aparţinând domeniului
privat al U.A.T. Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi.
Cu aplicarea prezentei hotărâri privind casarea autosanitarei Mercedes 120
KA cu durata de funcţionare expirată şi uzata fizic si moral se încredinţează
membrii comisiei de casare numită de către ordonatorul principal de credite.
Luând în considerare cele mai sus menționate, supun spre dezbatere și
aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă.
PRIMAR,
DOCA VIRGIL

ROMANIA
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BIROUL FINANCIAR- CONTABIL
Nr. 147/22.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: aprobarea casări autosanitarei tip Mercedes 210 KA proprietate privată a
U.A.T. Comuna Valea Mărului, județul Galați
Având in vedere :
-referat de aprobare a iniţiatorului ,înregistrată sub nr. 146/22.01.2021;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3;
- raportul de evaluare nr. 1588 din 21.10.2020 ;
- Lista de inventariere nr. 33/07.01.2021 ;
- Referatul comisiei propunerea de casare a bunurilor de natura activelor fixe nr.
34/07.01.2021
- procesul verbal nr. 35/07.01.2021 al comisiei de scoatere din functiune a mijloacelor
fixe ;
- procesul verbal nr. 36/07.01.2021privind constatarile si concluziile comisiei de casare
a activelor fixe ;
- prevederile Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale, modificata si completata prin O.G. 59/1997, a H.G. 909/1997 pentru aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 si a H.G. 2139/2004 ;
- în conformitate cu art. 4, alin. (1) din Legea contabilități nr.82/1991 cu modificările și
completările ulterioare ;
- prevederile Ordinului M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii ;
- art. 7, alin. (2), din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicat cu
modificările și completările ulterioare;
Având în vedere cele de mai sus considerăm că proiectul de hotărâre îndeplinește
condițiile de legalitate.

Sef birou financiar contabil,
MACOVEI VASILE
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Comisia de specialitate nr.1
RAPORT DE AVIZARE
din data de 22.01.2021
Comisia întrunită în şedinţă de lucru, astăzi, data de mai sus, a analizat
proiectul de hotărâre referitor la: aprobarea casări autosanitarei tip Mercedes
210 KA proprietate privată a U.A.T. Comuna Valea Mărului, județul Galați

Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:
- proiectul de hotărâre;
-expunerea de motive a iniţiatorului;
-raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar
contabil(secretarul comunei);
- anexe.
Comisia analizând documentaţia avizează favorabil cu ___voturi
„pentru”,___”abţineri” si ___”împotriva”proiectul de hotărâre .
Preşedintele comisiei,
Ghinieș Maricel

Secretar comisie,
Sandu Panaite

Membri:
Popa Alin-Alexandru_________________
Chifan Nicoleta-Carmen _____________
Luca Liliana__________________

ROMANIA

JUDETUL GALATI
COMUNA VALEA MARULUI
CONSILIUL LOCAL

Tel : 0236 863400/0236863444
Fax:0336402432
valea_marului@gl.e-adm.ro

Comisia de specialitate nr.2
RAPORT DE AVIZARE
din data de 22.01.2021
Comisia întrunită în şedinţă de lucru, astăzi, data de mai sus, a analizat
proiectul de hotărâre referitor la: aprobarea casări autosanitarei tip Mercedes
210 KA proprietate privată a U.A.T. Comuna Valea Mărului, județul Galați

Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:
- proiectul de hotărâre;
-expunerea de motive a iniţiatorului;
-raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar
contabil(secretarul comunei);
- anexe.
Comisia analizând documentaţia avizează favorabil cu ___voturi
„pentru”,___”abţineri” si ___”împotriva”proiectul de hotărâre .
Preşedintele comisiei,
Iftimie Florentina

Secretar comisie,
Lupu Ramona Georgiana
Membri:

Marin Gigel_________________
Natu Ana Maria_____________
Orlov Mihail__________________
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Comisia de specialitate nr.3
RAPORT DE AVIZARE
din data de 22.01.2021
Comisia întrunită în şedinţă de lucru, astăzi, data de mai sus, a analizat
proiectul de hotărâre referitor la: aprobarea casări autosanitarei tip Mercedes
210 KA proprietate privată a U.A.T. Comuna Valea Mărului, județul Galați

Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:
Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:
- proiectul de hotărâre;
-expunerea de motive a iniţiatorului;
-raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar
contabil(secretarul comunei);
- anexe.
Comisia analizând documentaţia avizează favorabil cu ___voturi
„pentru”,___”abţineri” si ___”împotriva”proiectul de hotărâre .
Preşedintele comisiei,
Cuza Ionuț-Cătălin
Membri:
Popa Ionel

Secretar comisie,
Apreutese Iuliana

